„Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points”
(EQAVET-NRP-RO 2019)

Plan de activităţi la nivelul Reţelei parteneriale R 5 – Electric și electromecanică
în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2021

Obiective:
- Creșterea numărului de parteneriate

- Îmbunătățirea calității educației în acord cu cerințele europene
- Diseminarea de bune practici
- Creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic
Direcţii de
activitate

Activitatea

Indicatori

0

1

Îmbunătățirea
învățării la locul
de muncă în
formarea
profesională

Stagiile de pregătire
practică
la
agenții
economici
partenerioportunități reale de
angajare
(seminar interactiv)

Creșterea
atractivității
programelor de
formare
profesională

Cunoștințe, abilități și
atitudini dezvoltate prin
CDL-urile întocmite prin
colaborarea
cu
partenerii de practică,
la
clasele
de
învățământ profesional,
domeniile
Electric/Electromecanic

2
-nivelul de
satisfacțieal
elevilor/ agenților
economici
-nr.agenți
economici
împlicaț în stagii
de practică
-nr. elevii implicați
- 1 material
electronic
centralizator al
cunoștințelor,
abilităților și
atitudinilor ce se
dezvoltă la elevi,
conform cerințelor
angajatorilor

Termen de
realizare
3

Școala
organizatoare/
Persoană
responsabilă
4

Ianuarie
2021

Liceul Tehnologic
“Henri Coandă”
Buzău
Prof.
Florescu
Carmen

Sept
2020

Liceul Tehnologic
Energetic
”Dragomir
Hurmuzescu”
Deva
Prof. Albu Corina

Parteneri

Resurse

5

6

Liceele
tehnologice
din
cadrul
rețelei
Agenți
economici

- Calculator
- Videoproiector
- Hârtie
- Suport mape
- Spaţii de cazare
- Mijloace de transport

- Calculatoare
Școlile
din
- Suporturi de memorie
rețea
- Suport mape
Operatori
- Spaţii de cazare
economici
- Mijloace de transport

1

(seminar interactiv)

Dezvoltarea
competențelor
soft
(comunicare,
cooperare,
inovație,
antreprenoriat)

Centru de pregătire
pentru
performanță
PERM.
Aplicarea
și
valorificarea
studiului
comparativ al centrelor
de performanță
(seminar de informare
și diseminare)

- 1 material
electronic
centralizator cu
exemple de CDLuri întocmite de
școlile din rețea și
partenerii de
practică
- nr. produse
finale realizate de
elevi în cadrul
centrului.
- 1 studiu
comparativ
privind centrele
de performanță
de la nivelul
Bucureștiului si
din județele
școlilor din rețea
- nr. școli
beneficiare

Mai 2020

Colegiul
Tehnic
Energetic
București
Dir.adj.
Ghergu
Diana
Prof.
Anghel
Carmen
Prof.
Beșleaga
Valentina

Școlile
din
rețea
Unități
școlare
cu
centre
de
performanță
Operatori
economici

- Laborator de
mecatronică
- Cercul de aplicaţii
tehnice
- Calculatoare
- Videoproiector
- Consumabile
papetărie
- Suport mape
- Spaţii de cazare
- Mijloace de transport

Dezvoltarea
parteneriatelor
și a colaborării
(între scoală și
agenți
economici/comu
nitate locală,
între unități
școlare din țară
și din UE, între
profesori și
tutori)

- număr elevi și
Proiectele europene – profesori implicați
pași spre integrarea pe - număr școli
piața
europeană
a partenere
muncii
- Centralizator
(seminar interactiv)
participare
proiecte

Martie
2020

Colegiul
Tehnic
- Calculator
„Traian
Vuia”
- Videoproiector
Oradea
- Consumabile
Dir.Vîlceanu
Școlile
- Documente
Daniela
partenere din
support/mape
Prof.Săcăcian
rețea
- Spaţii cazare
Dorina
Resurse financiare
Prof.Roiti Silviu
aloca prin proiect

Monitorizarea
inserției

Instrumente
de - număr de
monitorizare a inserției absolvenți

Nov.
2020

Colegiul
Tehnic Școlile
Energetic
Cluj- rețea

din - Calculator
- Videoproiector

2

profesionale a
absolvenților și
a programelor
de formare

Implementarea
cerințelor din
recomandarea
EQAVET și a
descriptorilor
indicativi
EQAVET+

absolvenților
(seminar interactiv)

monitorizați
- nivelul de
satisfacție al
agenților
economici legat
de competențele
absolvenților

Învățarea colaborativă - - nivelul de
Laboratorul virtual
satisfacție al
elevilor legat de
Concurs de logo–uri metodele de
pentru elevi
învățare
pe tema “Educația și - nr. elevi
pregătirea profesională participanți
sunt cheile viitorului”.
- nr. logo–uri
premiate

Napoca
Prof.
Octavia
Prof
Cristian

Octombrie
2019

Oltean Operatori
economici
Dragos

Colegiul
Energetic
Rm.
Vâlcea
Dir.adj.
Marica
Mariana
Prof. Diaconescu
Carmen
Prof.
Popescu
Monica

Școlile
din
rețea
Agenți
economici
Reprezentanț
i comunitate

- Hârtie
- Suport mape
- Spaţii de cazare
- Mijloace de transport

- Calculator
- Imprimantă
-Videoproiector
- Consumabile
papetărie
- Suport mape
- Spaţii cazare/ masă
- Mijloace de transport

Coordonator Reţea partenerială nr. 5 – Electric și electromecanică
Marica Mariana – Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea
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